Latvijas Kērlinga asociācija (LKA)
Reģ.Nr.40008058075, Biķernieku ielā 121h, Rīgā, LV-1021
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2022. gada 15. februāris

Nr. 1/2022-1

Attālināti, Microsoft Teams platformā
Sēdē piedalās:
valdes locekļi: Mārtiņš Trukšāns, Artis Zentelis, Raimonds Vaivods, Aivars Avotiņš. Ojārs
Briedis pievienojas no 4. punkta.
novērotāji: Evita Regža
sēdes vadītājs: Mārtiņš Trukšāns
protokolē:
Artis Zentelis
Sēdi sāk plkst. 18:00
Darba kārtība:
1. Par Latvijas izlašu apstiprināšanu.
2. Par izmaiņām LKA 2021./2022. gada sezonas kalendārajā plānā.
2. Par “Junioru attīstības programmu 2022. gadam”.
3. Par “22-25 gadus veco spēlētāju atbalsta programmu 2022. gadam”.
4. Par ikgadējo LKA biedru sapulci.
5. Dažādi.
1. Par Latvijas izlašu apstiprināšanu
A.Zentelis informē, ka nav saņemti jauni iesniegumi par izlašu apstiprināšanu, līdz ar to
aicina pāriet uz nākamo punktu.
2.

Par izmaiņām LKA 2121./2022. gada sezonas kalendārajā plānā

A.Zentelis informē, ka ir nepieciešams veikt izmaiņas 2021./2022. gada sezonas
kalendārajā plānā, jo dažādu iemeslu dēļ ir jāmaina vairāku iepriekš plānoto sacensību norises
laiki. Piedāvātās izmaiņas:
- Latvijas čempionātu ratiņkērlingā jauktajiem pāriem rīkot 12. nedēļā (22.-24. marts),
- Latvijas kausu kērlingā rīkot 13. nedēļā (1.-3. aprīlis),
- Latvijas čempionātu ratiņkērlingā rīkot 16. nedēļā (20.-22. aprīlis),
- Latvijas čempionātu junioriem rīkot 17. nedēļā (28. aprīlis - 1. maijs),
- Latvijas čempionātu junioriem jauktajiem pāriem rīkot 18. nedēļā vai pārcelt uz nākamās
sezonas sākumu.
Evita Regža e-pastā ir atsūtījusi savu viedokli, kurā argumentē savu viedokli, kāpēc
nevajadzētu mainīt Latvijas čempionāta kērlingā junioriem norises laiku.
LKA valde diskutē un vienojas Latvijas čempionātu kērlingā junioriem rīkot 2022. gada
18.-22. martā un Latvijas čempionātu junioriem jauktajiem pāriem rīkot 28. aprīlī-1. maijā.
Pārējā piedāvātās izmaiņas tiek akceptētas.

Valde balso: PAR – 4, PRET – 0, ATTURAS – 0
Mārtiņš Trukšāns – PAR; Artis Zentelis – PAR; Raimonds Vaivods – PAR; Aivars Avotiņš – PAR
un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt LKA 2021./2022. gada sezonas kalendāro plānu. (Pielikums nr.1)

3.

Par “Junioru attīstības programmu 2022. gadam”

A.Zentelis informē, ka ir sagatavota “Junioru kērlinga attīstības programma 2022. gadam”, kurā
tiek saglabātas aktivitātes, kas tika veiktas jau 2021. gadā.
A.Zentelis aicina veikt atsevišķas izmaiņas, papildinot iepriekš noteikto atbalstu:
- noteikti 70% atlaidi dalībai Latvijas čempionātā jauktajiem pāriem (iepriekš bija noteikts LKA
līdzfinansējums 50% apmērā),
- noteikt 50% atlaidi dalībai “Latvian Mixed Doubles Grand Prix” (iepriekš aktivitāte netika
līdzfinansēta).
Valde balso: PAR – 4, PRET – 0, ATTURAS – 0
Mārtiņš Trukšāns – PAR; Artis Zentelis – PAR; Raimonds Vaivods – PAR; Aivars Avotiņš – PAR
un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt “Junioru attīstības programmu 2022. gadam”. (Pielikums nr.2)
Valdes sēdei pievienojas valdes loceklis Ojārs Briedis.
4.

Par “22-25 gadus veco spēlētāju atbalsta programmu 2022. gadam”

A.Zentelis informē, ka ir sagatavota “22-25 gadus veco spēlētāju atbalsta programma 2022.
gadam”, kurā tiek saglabātas aktivitātes, kas tika veiktas jau 2021. gadā.
Valde balso: PAR – 5, PRET – 0, ATTURAS – 0
Mārtiņš Trukšāns – PAR; Artis Zentelis – PAR; Raimonds Vaivods – PAR; Ojārs Briedis – PAR;
Aivars Avotiņš – PAR
un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt “22-25 gadus veco spēlētāju atbalsta programmu 2022. gadam”.
(Pielikums nr.3)
5.

Par ikgadējo LKA biedru sapulci

A.Zentelis informē, ka saskaņā ar LKA statūtiem līdz 15. martam ir jāsasauc ikgadējā LKA biedru
sapulce. Ņemot vērā valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, sapulce būtu rīkojama attālināti.
Valde balso: PAR – 5, PRET – 0, ATTURAS – 0
Mārtiņš Trukšāns – PAR; Artis Zentelis – PAR; Raimonds Vaivods – PAR; Ojārs Briedis – PAR;
Aivars Avotiņš – PAR

un pieņem lēmumu:
Noteikt, ka kārtējā LKA Biedru sapulce tiks sasaukta 2022. gada 15. martā pulksten 18:00
un norisināsies attālināti ar šādu darba kārtību:
1. LKA prezidenta uzruna.
2. LKA valdes atskaite par LKA Stratēģiskā attīstības plāna 2016.-2022. gadam izpildi.
3. KA valdes finanšu atskaite par 2021. gadu un 2022. gada budžeta projektu.
4. Izmaiņas LKA revīzijas institūcijas sastāvā.
5. Izmaiņas LKA valdes sastāvā.
6. Dažādi.
6.

Dažādi

Citu izskatāmo jautājumu nav. Valdes sēde tiek paziņota par slēgtu pulksten 18:30.

Sēdi vadīja

Mārtiņš Trukšāns

Protokolēja

Artis Zentelis

Valdes locekļi

Raimonds Vaivods
Ojārs Briedis
Aivars Avotiņš

Pielikums nr.1

Latvijas Kērlinga asociācijas
2021./2022. gada sezonas kalendārais plāns
Atjaunots 16.02.2022.
Gads Mēn. Nedēļa
Aug

#34 (16-22)
#35 (23-29)
#36 (30-5)
#37 (6-12)

Sep

#38 (13-19)
#39 (20-26)
#40 (27-3)
#41 (4-10)

Okt

#42 (11-17)
#43 (18-24)
#44 (25-31)

2021

Datumi

Pasākums

26-28
3-5
10-12
11
11-18
18-19
24-26
1-3
1-8
18-19
9-16
21-24
23-30
23-30
28-31
30-31

Ventspils Cup
Riga Open I
Riga Open II
10th Annual World Curling Congress
European “C” Curling Championships
Amatieru līga, 1. posms
Riga International Curling Challenge
Rīgas atklātās jaunatnes meistarsacīkstes kērlingā
WCF Pre-OQE Mixed Doubles
Amatieru līga, 2. posms
WCF Pre-OQE Men/Women
WCT Latvian International Challenger
World Mixed Curling Championship - ATCELTS
World Wheelchair Curling Championship
Latvijas čempionāts senioriem - NETIEK RĪKOTS
Amatieru līga, 3. posms - ATCELTS

19-21

Rīgas atklātais čempionāts kērlingā

20-21
20-27
25-28
1-5
3-5
5-9
11-12
11-18
18-19
11-21

Amatieru līga, 4. posms - ATCELTS
Le Gruyere European Curling Championships
WCT Latvian Mixed Doubles Curling Cup
Latvijas čempionāts junioriem
Riga Junior Open - ATCELTS
WCF Olympic Qualification Event Mixed Doubles
Ziemassvētku kauss
WCF Olympic Qualification Event Men/Women
Amatieru līga, 5. posms
World University Games

Tips

Vieta

Organizē

Pieteikšanās
līdz

Dalības maksa

open
open
open
vīr./siev.
open
siev.
juniori
jauktie pāri
open
vīr./siev.
vīr./siev.
MD
MD
seniori
open

Ventspils OC, Ventspils
Kērlinga halle, Rīga
Kērlinga halle, Rīga
attālināti
Ženēva, Šveice
Kērlinga halle, Rīga
Kērlinga halle, Rīga
Kērlinga halle, Rīga
Erzuruma, Turcija
Kērlinga halle, Rīga
Erzuruma, Turcija
Tukuma ledus halle, Tukums
Aberdīna, Skotija
Pekina, Ķīna
Kērlinga halle, Rīga
Kērlinga halle, Rīga

VKK
LKA
LKA
WCF
WCF
JKK
KH
LKA
WCF
JKK
WCF
LKA
WCF
WCF
LKA
JKK

15.07.2021.
15.07.2021.
-

320 EUR
320 EUR
-

17.09.2021.
-

-

01.09.2021.
24.09.2021.

500 EUR
280 EUR

Kērlinga halle, Rīga

LKA

13.11.2021.

-

-

-

18.11.2021.
01.10.2021.
-

240 EUR
-

-

-

WCF
WCF

-

-

WCF
JKK

-

-

31.12.2021.

220 EUR

14.01.2022.
-

280 EUR
-

21.02.2022.
21.02.2022.

-

-

-

25.02.2021.
11.03.2021.

450 EUR
-

18.03.2021.
-

-

25.03.2021.
-

450 EUR

#45 (1-7)
#46 (8-14)
Nov

#47 (15-21)
#48 (22-28)
#49 (29-5)
#50 (6-12)

Dec
#51 (13-19)

vīr./siev.
open
vīr./siev.
jauktie pāri
juniori
juniori
jauktie pāri
open
vīr./siev.
open
vīr./siev.

Kērlinga halle, Rīga
Lillehammere, Norvēģija
Kērlinga halle, Rīga
Kērlinga halle, Rīga
Kērlinga halle, Rīga
Leuvardēna, Nīderlande
Ventspils OC, Ventspils
Leuvardēna, Nīderlande
Kērlinga halle, Rīga
Lucerna, Šveice

JKK
WCF
SK OB
LKA
LKA
WCF
VKK
WCF
JKK
WCF

#52 (20-26)
#53 (27-2)
#1 (3-9)
Jan

#2 (10-16)
#3 (17-23)
#4 (24-30)
#5 (31-6)
#6 (7-13)

Feb

#7 (14-20)
#8 (21-27
#9 (28-6)
#10 (7-13)

2022

Mar

#11 (14-20)
#12 (21-27)
#13 (28-3)
#14 (4-10)

Apr

#15 (11-17)
#16 (18-24)
#17 (25-1)
#18 (2-8)

Mai
#19 (9-15)
#20 (16-22)

3-12
4-9

World Junior-B Curling Championships
World Mixed Doubles Qualification Event - ATCELTS

17-22
22-23

World Qualification Event
Amatieru līga, 6. posms

2-8
9-20
7-13
9-20
19-20
27
24-27
4-13
4-13
12-13
18-22
19-27
22-24
25-27
1-3
2-10
7-10
11-17
20-22
23-24
23-30
23-30
28-1
30-7
30-6
7-8
9-15
15-22

Olympic Winter Games, Mixed Doubles
Olympic Winter Games, Men/Women
Latvijas čempionāts jauktajiem pāriem
Olympic Winter Games, Men/Women
Amatieru līga, 7. posms
Kērlinga halles individuālais čempionāts
Latvijas čempionāts jauktajām komandām
Paralympic Winter Games
Paralympic Winter Games
Amatieru līga, 8. posms
Latvijas čempionāts junioriem
World Women's Curling Championship
Latvijas čempionāts jauktajiem pāriem ratiņkērlingā
Riga Seniors Curling Cup
Latvijas kauss kērlingā
World Men's Curling Championship
WCT Latvian Mixed Doubles Curling Cup
Latvijas čempionāts sievietēm
Latvijas čempionāts ratiņkērlingā
Amatieru līga, 9. posms
World Mixed Doubles Curling Championship
World Senior Curling Championship
Latvijas čempionāts jauktajiem pāriem junioriem
European “C” Curling Championships
World Wheelchair Mixed Doubles Curling Championship
Amatieru līga, 10. posms
Latvijas čempionāts vīriešiem
World Junior Curling Championships

- Sacensības Latvijā
- WCF rīkotās sacensības
* - plānā var tikt veiktas izmaiņas (papildināts ar sacīkstēm, mainīti datumi u.c. izmaiņas). Aktuālā versija pieejama www.curling.lv

juniori
Lohja, Somija
jauktie pāri Forfāra, Skotija
vīr./siev.
open
vīr./siev.
vīr./siev.
vīr./siev.
vīr./siev.
open
individuāli
jauktās
ratiņkērl.
ratiņkērl.
open
juniori
sievietes
ratiņkērl.
seniori
vīr./siev.
vīrieši
jauktie pāri
siev.
ratiņkērl.
open
jauktie pāri
seniori
juniori
vīr./siev.
ratiņkērl.
open
vīr./siev.
juniori

Lohja, Somija
Kērlinga halle, Rīga
Pekina, Ķīna
Pekina, Ķīna
Kērlinga halle, Rīga
Pekina, Ķīna
Kērlinga halle, Rīga
Kērlinga halle, Rīga
Kērlinga halle, Rīga
Pekina, Ķīna
Pekina, Ķīna
Kērlinga halle, Rīga
Kērlinga halle, Rīga
Prinsdžordža, Kanāda
Kērlinga halle, Rīga
Kērlinga halle, Rīga
Jēkabpils ledus halle
Lasvegasa, ASV
Kērlinga halle, Rīga
Kērlinga halle, Rīga
Kērlinga halle, Rīga
Kērlinga halle, Rīga
Ženēva, Šveice
Ženēva, Šveice
Kērlinga halle, Rīga
Viļņa, Lietuva
Lohja, Somija
Kērlinga halle, Rīga
Kērlinga halle, Rīga
Jenšēpinga, Zviedrija

WCF
WCF
LKA
WCF
JKK
KH
LKA
WCF
WCF
JKK
LKA
WCF
LKA
SK OB
LKA
WCF
SK OB
LKA
LKA
JKK
WCF
WCF
LKA
WCF
WCF
JKK
LKA
WCF

Pielikums nr.2
APSTIPRINĀTS:
Latvijas Kērlinga asociācijas valdes sēdē
2022. gada 15. februārī
Latvijas Kērlinga asociācijas prezidents
________________________
M.Trukšāns

Junioru kērlinga attīstības programma 2022.gadam
Attīstības programmas mērķi:
• Palielināt jauniešu (junioru) skaitu kērlingā
• Palielināt jauniešu (junioru) skaitu Latvijas junioru čempionātos un citās Latvijas un
starptautiskās sacensībās (Latvijas čempionāti, Riga Junior Open, Baltijas junioru U-16
čempionāts, Latvijas junioru MD kauss u.c.)
• Papildināt jauniešu (junioru) teorētiskas un praktiskās zināšanas par kērlingu
• Palielināt konkurenci uz jauniešu (junioru) pārstāvēšanu Latvijas junioru izlasēs
1) Grīdas kērlinga pasākumi skolās
Programmas aktivitāte paredz bērnu iepazīstināšanu ar kērlingu, organizējot grīdas
kērlinga pasākumus skolās. Primārā mērķauditorija ir 4.-6. klašu skolēni. Aktivitātes
mērķis ir radīt bērnos interesi par kērlingu un iesaistīt regulāros treniņos. Visas izmaksas
sedz LKA.
Atbildīgie par aktivitātes īstenošanu: LKA ģenerālsekretārs Artis Zentelis, LKA projektu
vadītāja Linda Mangale.
2) Mini ledus kērlinga čempionāts
Programmas aktivitāte paredz mini ledus kērlinga čempionāta rīkošanu Rīgas skolu 4.-6.
klašu skolēniem. Visas izmaksas sedz LKA.
Atbildīgie par aktivitātes īstenošanu: LKA ģenerālsekretārs Artis Zentelis, LKA projektu
vadītāja Linda Mangale.
3) Klašu pasākumi Kērlinga hallē
Programmas aktivitāte paredz 1,5 stundas garas kērlinga nodarbības organizēšanu Rīgas
skolu audzēkņiem instruktoru pavadībā. Programmā tiek iesaistīti to klašu skolēni, kas ir
apguvuši kērlinga pamatus grīdas kērlinga pasākumos skolās. Aktivitātes mērķis ir iesaistīt
skolēnus regulārās kērlinga nodarbībās. Visas izmaksas sedz LKA.

Atbildīgie par aktivitātes īstenošanu: LKA ģenerālsekretārs Artis Zentelis.
4) Regulāru treniņu nodrošināšana bērniem un jauniešiem Kērlinga hallē Rīgā
Programmas aktivitāte paredz piesaistīt junioru vecuma jauniešus (skolniekus un
studentus) vecumā no 9 līdz 21 gadiem, kuri nav iesaistīti kērlinga komandās. Aktivitātes
ietvaros regulāri vismaz vienu reizi nedēļā noteiktā laikā tiek organizēta treniņu grupa
trenera/-u vadībā. Aktivitātes izmaksas sedz LKA, piesaistot dalībnieku līdzfinansējumu.
Atbildīgie par aktivitātes īstenošanu: LKA valdes loceklis Raimonds Vaivods un LKA
ģenerālsekretārs Artis Zentelis.
5) Individuālie treniņi
Programmas aktivitāte ietver finansiālo atbalstu individuālajiem treniņiem 9-21 gadus
veciem spēlētājiem - 50% līdzfinansējums abonementu iegādei specializētajās kērlinga
hallēs.
Pēc individuālā abonementa izmantošanas programmas dalībnieks (vai kāds no vecākiem)
iesniedz LKA finanšu līdzekļu atmaksas iesniegumu, pievienojot apmaksu un treniņu
apmeklējumu apliecinošus dokumentus. LKA sedz 50% no katras izmantotās apmeklējuma
reizes. Piemēram, ja ir iegādāts 10 reižu abonements, bet programmas dalībnieks ir
izmantojis tikai 8 reizes, tad LKA sedz tikai 50% no 8 reižu izmaksām, bet programmas
dalībnieks sedz 50% no 8 reižu izmaksām un 100% no 2 reižu izmaksām.
Atbildīgais par aktivitātes īstenošanu: LKA ģenerālsekretārs Artis Zentelis.
6) Jauniešu (junioru) komandu atbalsts
Programmas aktivitāte paredz iespēju LKA biedriem (klubiem) pieteikties un saņemt LKA
līdzfinansējumu un cita veida atbalstu jauniešu (junioru) komandām, iekļaujot komandu
kluba sistēmā. Komandas dalībnieku vecums ir no 9 līdz 21 gadiem ar vai bez pieredzes
kērlingā. LKA līdzfinansē klubam jauniešu (junioru) komandu izdevumus, sedzot komandas
ledus īres, vispārējās fiziskās sagatavotības, sacensību dalības maksas, ceļa un uzturēšanās
izdevumus u.c. izmaksas, saskaņā ar LKA valdes apstiprināto tāmi. Lai klubs pretendētu uz
līdzfinansējumu, tam ir jānodrošina jauniešu (junioru) komandas līdzdalība 2021. gada
Latvijas junioru kērlinga čempionātā.
Aktivitātes izmaksas sedz LKA, piesaistot dalībnieku līdzfinansējumu.
Atbildīgie par aktivitātes īstenošanu: LKA valdes loceklis Raimonds Vaivods un LKA
ģenerālsekretārs Artis Zentelis.
7) Jauniešu (junioru) vecuma spēlētāju dalība LKA un LKA biedru rīkotajās sacensībās
Programmas aktivitāte ietver LKA atbalstu jauniešu (junioru) vecuma spēlētājiem (dzimuši
pēc 2001.gada 30.jūnija) dalībai LKA rīkotajās sacensībās - Latvijas čempionātā vīriešu un
sieviešu konkurencē, Latvijas čempionātā jauktajiem pāriem (atlaide 70% apmērā),
Latvijas čempionātā jauktajām komandām, citās LKA organizētajās sacensībās, kā arī
Darbadienu līgā, Amatieru līgā, Latvian Mixed Doubles Grand Prix un Ventspils kērlinga

čempionātā (atlaide 50% apmērā). Atlaide tiek piešķirta proporcionāli katram jauniešu
(junioru) vecuma spēlētājam no kopējās komandas dalības maksas čempionātā vai LKA
organizētajā turnīrā.

Atbildīgie par aktivitātes īstenošanu: LKA valdes loceklis Raimonds Vaivods un LKA
ģenerālsekretārs Artis Zentelis.
8) Starptautisko junioru sacensību organizēšana Latvijā
LKA organizē starptautisku junioru kērlinga turnīru Riga Junior Open, kā arī var organizēt
citas junioru sacensības. Latvijas junioru komandām dalība attiecīgajos turnīros tiek
nodrošināta bez maksas.
Atbildīgie par aktivitātes īstenošanu: LKA valdes loceklis Raimonds Vaivods un LKA
ģenerālsekretārs Artis Zentelis.
9) Latvijas pieaugušo un junioru izlašu spēlētāju un treneru līdzdalība
LKA klubiem darbā ar jauniem junioru vecuma spēlētājiem iespējams piesaistīt
pieredzējušus Latvijas pieaugušo un junioru izlašu spēlētājus un trenerus praktiskajās un
teorētiskajās nodarbībās. Iespējamās praktisko un teorētisko nodarbību tēmas – kērlinga
tehniskā sagatavotība, stratēģija un taktika, fiziskā un psiholoģiskās sagatavotība kērlingā
u.c. LKA sedz attiecīgā izlases spēlētāja/-u vai trenera transporta un naktsmītnes
izdevumus.
Atbildīgie par aktivitātes īstenošanu: LKA valdes loceklis Raimonds Vaivods un LKA
ģenerālsekretārs Artis Zentelis.
10) Cita veida aktivitātes
LKA valde uz iesnieguma pamata var piešķirt atbalstu 9-21 gadus vecajiem spēlētājiem arī
tādu aktivitāšu izmaksu segšanai, kas nav detalizēti aprakstītas programmā. Iesniegums
tiek izskatīts nākamajā valdes sēdē. Aktivitātes tiek finansētas no brīža, kad finansējums ir
apstiprināts.
Atbildīgais par aktivitātes īstenošanu: LKA ģenerālsekretārs Artis Zentelis.

Junioru attīstības programma neattiecas uz atbalstu Latvijas junioru izlasēm.

Pielikums nr.3
APSTIPRINĀTS:
Latvijas Kērlinga asociācijas valdes sēdē
2022. gada 15. februārī
Latvijas Kērlinga asociācijas prezidents
________________________
M.Trukšāns

22-25 gadus veco spēlētāju atbalsta programma 2022. gadam
Attīstības programmas mērķi:
• Veicināt spēlētāju iesaisti kērlingā pēc 21 gada vecuma.
• Veicināt jauno spēlētāju individuālo izaugsmi kērlingā.
• Palīdzēt jaunajiem spēlētājiem (dzimuši no 1998. gada 1. jūlija līdz 2001.gada
30.jūnijam), kas ir pārsnieguši junioru vecumu kērlingā, iekļauties pieaugušo spēlētāju
apritē.
1) Spēlētāju dalība LKA prioritārajos čempionātos
Programmas aktivitāte ietver finansiālo atbalstu 22-25 gadus vecuma spēlētājiem dalībai
LKA rīkotajos prioritārajos čempionātos - 50% atlaide dalības maksai Latvijas čempionātā
vīriešu un sieviešu konkurencē un Latvijas čempionātā jauktajiem pāriem. Atlaide tiek
piešķirta proporcionāli katram 22-25 gadu vecam spēlētājam no kopējās komandas
dalības maksas čempionātā.
Atbildīgais par aktivitātes īstenošanu: LKA ģenerālsekretārs Artis Zentelis.
2) Individuālie treniņi
Programmas aktivitāte ietver finansiālo atbalstu individuālajiem treniņiem 22-25 gadus
veciem spēlētājiem - 50% līdzfinansējums abonementu iegādei specializētajās kērlinga
hallēs.
Pēc individuālā abonementa izmantošanas programmas dalībnieks iesniedz LKA finanšu
līdzekļu atmaksas iesniegumu, pievienojot apmaksu un treniņu apmeklējumu apliecinošus
dokumentus. LKA sedz 50% no katras izmantotās apmeklējuma reizes. Piemēram, ja ir
iegādāts 10 reižu abonements, bet programmas dalībnieks ir izmantojis tikai 8 reizes, tad
LKA sedz tikai 50% no 8 reižu izmaksām, bet programmas dalībnieks sedz 50% no 8 reižu
izmaksām un 100% no 2 reižu izmaksām.
Atbildīgais par aktivitātes īstenošanu: LKA ģenerālsekretārs Artis Zentelis.

4) Atbalsts vadošo komandu dalībniekiem
Programmas aktivitāte ietver atbalstu 22-25 gadus veciem spēlētājiem, kas Latvijas
čempionātā vīriešu un sieviešu konkurencē vai Latvijas jaukto pāru kērlinga čempionātā ir
iekļuvuši labāko trīs komandu skaitā - programmas dalībniekam LKA sedz izdevumus pilnā
apmērā (nav jāveic līdzmaksājums).
Atlaide tiek piešķirta proporcionāli katram 22-25 gadu vecam spēlētājam no kopējās
komandas dalības maksas čempionātā.
Atbildīgais par aktivitātes īstenošanu: LKA ģenerālsekretārs Artis Zentelis.
5) Cita veida aktivitātes
LKA valde uz iesnieguma pamata var piešķirt atbalstu 22-25 gadus vecajiem spēlētājiem
arī tādu aktivitāšu izmaksu segšanai, kas nav detalizēti aprakstītas programmā (piemēram,
ceļa izdevumu segšanai, lai nokļūtu treniņu norises vietā vai fiziskās sagatavotības treniņu
izmaksu segšanai). Iesniegums tiek izskatīts nākamajā valdes sēdē. Aktivitātes tiek
finansētas no brīža, kad finansējums ir apstiprināts.
Atbildīgais par aktivitātes īstenošanu: LKA ģenerālsekretārs Artis Zentelis.

